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Encontram-se a decorrer, no con-
celho de Serpa, as Oficinas de Verão, 
que tiveram início a 12 de julho e se 
estendem até 31 de agosto, promo-
vidas pelo Município, de forma gra-
tuita, para crianças entre os 3 e os 
10 anos. Com o intuito de ocupar os 
mais jovens nos seus tempos livres, 
com atividades lúdicas e de recreio, 
dão assim resposta aos agregados 
familiares que, por motivos de in-
compatibilidade dos horários pro-
fissionais, não podem acompanhar 
integralmente as férias letivas das 
suas crianças. 

Em Serpa, há 105 crianças a fre-
quentar; em Brinches, seis; Pias con-
ta com 39; Vila Nova de São Bento 
com 32; em Vila Verde de Ficalho 
são 19; e em Vales Mortos registam-
-se nove crianças a frequentar as 
Oficinas. 

As atividades planeadas integram 
algumas desenvolvidas pelos técni-
cos municipais e pelos monitores em 
sala, nomeadamente “Era uma vez…/
hora do pequeno artista”; atividade fí-
sica; Mãos na Massa; Destrava Livros; 
reciclar e brincar; educar pelo patri-
mónio; bem como em parceria com 
projetos e entidades, como Educar 
para a diversidade cultural, pelo pro-
jeto Ser(pa)+Cidadão; Os meus direi-
tos/a família/estou a crescer, pelo 

projeto Serpa Criativa - CLDS-4G; 
Heróis do Sol Saudável, desenvolvi-
do pela equipa de prevenção primá-
ria Liga Portuguesa Contra o Cancro; 
e Kids&Science, pela Associação Se-
mear Talentos. 

Estas, pretendem não apenas ocu-
par os tempos livres, mas fomentar 
a cooperação, entreajuda e espírito 
de equipa, estimular a autonomia, a 
iniciativa e a criatividade das crianças 
e jovens, apelando a uma participa-
ção ativa nas atividades, bem como 
promover o respeito e aceitação das 
diferenças e o apelo à cidadania. 

Em Serpa, devido a surgimento de 
um caso positivo para a Covid 19, foi 
necessário suspender as Oficinas de 
Verão. A autarquia, em colaboração 
com as entidades de saúde, encami-
nhou todas as crianças e monitores 
para a testagem. O espaço do Musi-
béria, local que acolhia as crianças, 
foi completamente desinfetado, e fi-
cou pronto para receber os mais pe-
quenos, no passado dia 28 de julho.

De referir que quer em Serpa, 
quer nas outras localidades, todos 
as normas de segurança estão a ser 
cumpridas, nomeadamente o uso 
obrigatório de máscara, a desinfeção 
das mãos e de todas as superfícies e 
o distanciamento físico. 

n

Brincar e aprender

Oficinas de Verão no concelho 

Brinches

Pias

Vales Mortos

Vila Verde de Ficalho

Vila Nova de São Bento

Serpa
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A
no e meio após o 
início da pandemia, 
com mais de 60 por 
cento da população 
do concelho total-
mente vacinada, há 

condições para um regresso à cha-
mada vida normal, mesmo que ainda 
tenham de ser mantidos os cuidados 
exigidos e a necessária responsabili-
dade individual. É importante reforçar 
isto, porque é do comportamento de 
cada um de nós que depende a evo-
lução da pandemia, o que é uma das 
únicas certezas que temos nestes 
tempos ambíguos. Assim, é importan-
te ter presente que a vida tem de con-
tinuar e das lições a tirar desta pan-
demia, destaco a importância da vida 
em comunidade e o respeito pelos 
outros. Mas, sobretudo, a importância 
de políticas públicas que contribuam 
para o desenvolvimento equilibrado 
do País e combatam as desigualda-
des sociais, com destaque para as 
medidas no quadro do Serviço Nacio-
nal de Saúde, reforçando o número de 
profissionais e das equipas de saúde 
pública, renovando e reforçando os 
equipamentos e melhorando as con-
dições de trabalho, fundamentais na 
promoção da saúde e na prevenção 
da doença. 

n

EDITORIAL
ESPERANÇA, 
NUM TEMPO AMBÍGUO

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Está a ser instalado, na 
Escola Básica de Vales 

Mortos, um novo parque in-
fantil. Esta intervenção está 
incluída numa candidatura 
mais ampla, o programa de 
Requalificação das Infraestru-
turas Educativas - fase III, que 
prevê igualmente a criação 
de um minicampo de jogos 
nesta Escola de Vales Mortos.

A candidatura integra a co-
locação de uma estrutura de 
ensombramento no parque 
infantil da Escola Primária 

de Brinches (já concluída), a 
requalificação do parque in-
fantil do Jardim de Infância 
de Vila Verde de Ficalho, a re-
qualificação do espaço exte-
rior da Escola Básica Integra-
da de Vila Nova de S. Bento, 
a construção do parque infan-
til da Escola Básica e Jardim 
de Infância de A-do-Pinto, a 
requalificação do espaço ex-
terior do Centro Escolar de 
Serpa, a instalação da estru-
tura de ensombramento no 
parque infantil e construção 

do parque de calistenia na 
Escola Básica Integrada de 
Pias, a instalação de estrutura 
de ensombramento no par-
que infantil da Escola Básica 
e Jardim de Infância de Vale 
de Vargo e a instalação de es-
trutura de ensombramento na 
Escola Básica de Vila Verde 
de Ficalho.

A intervenção global terá 
um custo estimado de 687 
958,55 euros, sendo compar-
ticipada pelo Feder, no âmbi-
to Alentejo 2020.

Melhoria dos espaços escolares

Parque infantil 
em Vales Mortos

As crianças de Vales Mortos vão ter acesso a um renovado parque infantil
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No passado dia 18 de junho, dando a con-
tinuidade possível ao projeto curricular da 
Academia Sénior de Serpa, e no âmbito dos 
conteúdos lecionados na disciplina de História 
de Portugal, teve lugar uma visita de estudo à 
aldeia de Santo Aleixo da Restauração, no con-
celho de Moura.

Uma aula viva, conduzida pelo professor da 
disciplina, João Mário Caldeira, numa localida-
de em que a história teve lugar. Em destaque 
esteve a guerra da restauração da indepen-
dência de Portugal face ao domínio castelha-
no, que durou mais de 60 anos.

Foi feito o relato da estoicidade daquele 
povo raiano, das lutas pela defesa das suas 
terras, das mortes que não foram em vão, e 
das cicatrizes que deixaram no seu patrimó-
nio edificado, e que ainda hoje testemunham 
acontecimentos trágicos, nomeadamente na 
igreja que serviu simultaneamente de reduto 
e sepulcro ao povo que, durante as investidas, 
aí se acolheu. 

Realizou-se ainda uma visita à ermida de 
Santo António, local de romaria anual, que 
agrega os filhos da terra na sua diáspora.

Moura

Seniores 
em visita 

Novas regras na reabertura

Piscinas Municipais 
reabrem

As Piscinas Municipais des-
cobertas de Serpa e Pias rea-
briram ao público no dia 13 de 
julho, completamente prepara-
das para receber banhistas em 
segurança.

Existem novas regras a res-
peitar, nomeadamente o cum-
primento dos circuitos de cir-
culação assinalados no local, o 
distanciamento entre utentes, 
bem como a interdição de rea-
lização de práticas desportivas 
no recinto. O uso da máscara e 
de chinelos é obrigatório nos 
espaços comuns de acesso à 
piscina. Os balneários perma-
necem encerrados ao público, 

sendo que os banhistas devem 
optar por usar vestuário mais 
prático.

Em Serpa, a lotação máxi-
ma é de 600 pessoas por dia, 
sendo que podem permanecer 
300 pessoas em simultâneo. No 
tanque é permita a permanên-
cia de 138 pessoas e no tanque 
pequeno, apenas 17 crianças.

Em Pias, devido à dimensão 
do espaço, a lotação máxima 
diária é de 300 pessoas, sendo 
que em simultâneo apenas po-
dem permanecer 100 banhis-
tas. Já no tanque, podem estar 
50 pessoas, ao passo que no 
tanque das crianças, apenas 10. 

Os utentes do Parque de 
Campismo de Serpa continua-
rão a ter acesso gratuito à pis-
cina municipal, mas apenas no 
caso de a lotação do espaço 
assim o permitir.

As Piscinas Municipais de 
Serpa e Pias funcionam de ter-
ça a domingo, entre as 10.00 h 
e as 19.30 horas. As assinaturas 
mensais vão manter-se, sendo 
o seu número limitado a 25 as-
sinaturas para a piscina de Ser-
pa e 15 para a piscina de Pias.

Apelamos à compreensão 
dos utentes e ao cumprimento 
das regras, para minimizar da 
propagação da pandemia.

Alunos da Academia Sénior em visita de estudo

Todas as normas de segurança estão a ser seguidas nestes equipamentos municipais

No âmbito de um protocolo de 
colaboração entre a Associação 
MeteoAlentejo e a Câmara Mu-
nicipal de Serpa foram instala-
dos, no dia 13 de julho, nas Pis-
cinas Municipais de Serpa e Pias, 
dois ecrãs informativos.

Estes equipamentos disponi-
bilizam em tempo real as condi-
ções meteorológicas registadas 
pelas Estações de Serpa e Pias 
bem como uma previsão para 
os próximos três dias. Nos pró-
ximos meses equipamentos se-
melhantes irão ser instalados em 
outros pontos do concelho.

MeteoAlentejo

Meteorologia nas piscinas

Equipamentos disponibilizam dados meteorológicos
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Workshops e mostras

Cozinha experimental 
do Mercado

A nova cozinha experimental 
do Mercado Municipal de Serpa 
tem estado a receber diversas 
iniciativas na área da culinária.

O Chef António Alexandre es-
teve em Serpa, no passado dia 
26 de junho, a apresentar um 
workshop intitulado do Mercado 
ao Prato. 

A manhã iniciou-se com uma 
ronda pelas bancas e lojas do 
Mercado, em que o Chef esco-
lheu todos os produtos que mais 
tarde confecionou. “A escolha de 
hoje são os produtos da época. 
As frutas e os legumes que hoje 

temos disponíveis nas bancas do 
mercado, é o que vamos depois 
cozinhar”, destacou. Batatas, 
ameixas, meloas, figos, queijo 
Serpa, entre outros, foram as es-
colhas.

Foram confecionados cinco 
pratos, dos quais uma sobreme-
sa e um prato de peixe. Todas as 
preparações foram depois de-
gustadas pelo público presente, 
que apreciou texturas e sabores.

No dia 3 de julho teve lugar um 
workshop de cozinha, com pro-
dutos certificados em modo de 
produção biológico, promovido 

pela Loja Ceres, a que se seguiu 
um momento de degustação.

“Cozinha com memória” foi 
o tema de um outro workshop, 
realizado no dia 10, com a con-
feção de Caldo de Peixe do Rio.

No dia 24, a Chef Cristina Car-
rasco, apresentou pratos de fácil 
confeção do Mundo Rural – Pi-
queniques Alentejanos.

A fechar o mês, para o dia 31, 
já depois do fecho desta edição, 
João Cataluna, tinha encontro 
marcado, com o seu acordeão, 
com os clientes do Mercado.

n

Parque de Campismo

Novas regras 
De acordo com o comunicado do Conselho 

de Ministros de 8 de julho, o acesso a estabe-
lecimentos de alojamento local, como é o caso 
do Parque de Campismo de Serpa, passam 
agora a ter novas regras, definidas no âmbito 
da prevenção da Covid 19.

Assim, “em todo o território nacional conti-
nental, o acesso a estabelecimentos turísticos 
ou a estabelecimentos de alojamento local de-
pende da apresentação pelos clientes, no mo-
mento do check-in, de Certificado Digital Covid 
da União Europeia ou teste negativo”.

Quem já está totalmente vacinado pode so-
licitar o seu certificado de forma digital, em 
www.sns24.gov.pt/certificado-digital-covid/#a-
ceder.

Para quem ainda não possui a vacinação 
completa é necessário a apresentação de um 
teste negativo para a Covid 19 (existem no 
mercado vários tipos de teste, com validades 
diferentes). Apenas os menores de 12 anos es-
tão dispensados desta obrigação.

Os utentes do Parque de Campismo mantêm 
o acesso gratuito à Piscina Municipal desco-
berta, mas apenas no caso de a lotação do es-
paço assim o permitir.

Centro Interpretativo

Novo Museu do Cante 
abre em agosto
O novo Museu do Cante 

abre as suas portas ao 
público no próximo dia 14 de 
agosto, substituindo a Casa do 
Cante. Está prevista uma cerimó-
nia oficial, a ter lugar pelas 19.00 
horas, na Alcáçova do Castelo, 
de Serpa. Devido à limitação de 
lugares, a cerimónia será apenas 
dirigida a convidados.

Na ocasião, Tomé Pires, pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Serpa, Paulo Lima, um dos 
responsáveis pela candidatura 
do Cante a Património Cultural 

Imaterial da Humanidade, e Ana 
Paula Amendoeira, diretora Re-
gional de Cultura do Alentejo, 
serão os intervenientes. Segue-
-se uma visita ao Museu do Can-
te e a inauguração da exposição 
“Fotógrafos do Cante”.

Neste novo espaço pensa-
do para a música tradicional do 
Alentejo, o Cante, foi instalada 
uma nova exposição permanen-
te, que nasceu em dois imóveis 
adquiridos pela autarquia, adja-
centes ao edifício já existente. O 
Museu do Cante ficará dotado de 

um inovador espaço expositivo e 
interativo que, juntando-se aos 
já existentes: centro documen-
tal Manuel Dias Nunes, galeria 
de exposições, loja e auditório, 
transformam este equipamento 
cultural no Museu do Cante.

A construção do novo equipa-
mento, cujo projeto de museo-
grafia tem a parceria da Direção 
Regional de Cultura do Alente-
jo, representa um investimen-
to candidatado de 336 145,59 
euros, cofinanciado pelo Feder, 
através do Alentejo 2020.

Forte na aventura

Pedalar 
em Serpa 

O Roteiro de Cycling da Federação Portugue-
sa de Ciclismo 2021, recentemente lançado, dá 
destaque, em duas páginas, aos quatro percur-
sos cycling existentes no concelho de Serpa.

A cidade de Serpa possui um Centro 
Cyclin’Portugal reconhecido oficialmente pela 
Federação Portuguesa de Ciclismo, localizado 
no Parque de Campismo Municipal.

Existem no concelho quatro percursos, to-
talmente sinalizados, por 222 quilómetros, com 
quatro níveis de dificuldade distintos, interli-
gados entre si, permitindo chegar a todas as 
freguesias do concelho: o percurso verde, o 
mais fácil, com 12,3 quilómetros e 150 metros 
de desnível positivo; o percurso azul tem 31,5 
quilómetros e 510 metros de subida; o percurso 
vermelho conta com uma extensão de 66 qui-
lómetros e 1100 metros de ascensão; percurso 
preto, o mais longo e exigente, conta com 110 
quilómetros de extensão e 1850 metros de su-
bida, sendo aconselhado a ciclistas experientes 
com grande preparação física.

 Os percursos podem ser descarregados em 
www.visitserpa.pt, ou consultados no Roteiro de 
Cycling da Federação Portuguesa de Ciclismo, 
em  www.cyclinportugal.pt/pt/infraestruturas/
centros/2-centros/34-serpa.
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As migas doces, do restaurante Molhó 
Bico, de Serpa, já são pré-finalistas no con-
curso da RTP “7 Maravilhas da Nova Gastro-
nomia”, na categoria Doçaria.

As 7 Maravilhas, iniciativa desenvolvida 
pela RTP, voltam a destacar Serpa, desta fei-
ta no âmbito das 7 Maravilhas da Nova Gas-
tronomia em Portugal. O Restaurante Molhó 
Bico está a concurso, com uma sobremesa 
intitulada migas doces, confecionada a partir 
do tradicional pão alentejano e amêndoas.

Trata-se de um projeto que quer “valori-
zar todo o setor da restauração, dar alento à 
produção nacional e promover as profissões 
e o ensino na área da gastronomia”, destaca 
a organização, sendo que esta edição será 
inspirada “na tradição, mas baseadas nos 
produtos endógenos de cada região”, e a di-
ferença, em relação ao habitual, é que estas 
receitas deverão incluir “novos conceitos ao 
nível da apresentação, da utilização dos in-
gredientes mais saudáveis e promoção da 
maior sustentabilidade alimentar”.

As 7 Maravilhas estarão divididas por seto-
res: pratos de carne, peixe e marisco, petis-
cos, pratos vegetarianos, pratos vegan, cozi-
nha molecular e doçaria.

Os programas de televisão estão a ser emi-
tidos e mantêm-se até setembro e a gala fi-
nal está marcada para o dia 4 de setembro.

7 Maravilhas 

Migas doces
Filme produzido por alunos de Serpa 

“As Rosas Bravas” 
na Cinemateca 

Os alunos do projeto “Cinema, cem anos de juventude” apresentaram o seu filme na Cinemateca Júnior, em Lisboa

Os alunos que integram o 
Clube de Cinema, no âmbito do 
Projeto Internacional “O Mundo 
à Nossa Volta — Cinema, cem 
anos de juventude”, desloca-
ram-se à Cinemateca Júnior, 
em Lisboa, no passado dia 15 
de julho, para apresentarem o 
seu filme ensaio, intitulado “As 
Rosas Bravas”.

Ao lado dos seus pares, de 

diversos pontos do país, o filme 
rodado em Serpa, recebeu dos 
presentes vários elogios.

Na ocasião, a delegação de 
Serpa, composta por onze alu-
nos e vários professores, teve a 
oportunidade de responder a 
várias perguntas, dirigidas pela 
plateia.

Odete Borralho, vereadora 
com o pelouro da Educação, 

na Câmara Municipal de Serpa, 
agradeceu aos alunos, desta-
cando a sua criatividade e em-
penho, deixando ainda palavras 
de incentivo ao trabalho futuro.

Recordamos que este filme 
resultou do trabalho destes 
alunos, realizado ao longo do 
ano letivo, tendo sido recente-
mente apresentado em Paris.

n

22.ª edição do festival

Noites na Nora
De 9 a 24 de julho realizou-

-se a 22.ª edição das Noites na 
Nora, organizada pela Baal17 
- Companhia de Teatro. Wor-
kshop, tertúlias, teatro, música 
e novo circo realizaram-se nos 
espaços do Parque Desportivo, 
Castelo e Espaço Nora. 

O Parque Desportivo aco-
lheu os espetáculos musicais, 
no dia 9 os aclamados Moul-
linex, no dia 17 os Dada Gar-
beck, e no dia 24 Sara Correia 
com Luís Trigacheiro. 

A alcáçova do Castelo serviu 
de palco para as várias apre-
sentações de teatro: no dia 14 
o Teatro das Beiras apresentou 
“Nosocómico”; no dia 15 o Pro-

jecto Ruínas levou ao espaço a 
produção “Zona”, a 16 a Baal17 
estreou “Passadeira vermelha”; 
no dia 21, Asta – Teatro e Outras 
Artes apresentou “Máquina de 
Encarnar”; a 22 o Colectivo Cal 
e a Sociedade Harmonia Ebo-
rense trouxeram até Serpa a 
peça “Atores de boa fé”; no dia 
23 houve Novo Circo, pelos La-
boratório, com “Gente do mar”. 

De 7 a 10 decorreu um wor-
kshop de teatro, pelo Teatro 
Lobby, intitulado “Consegues 
ouvir-me”, destinado a jovens 
dos 13 aos 18 anos, no Cinetea-
tro Municipal. 

O Espaço Nora esteve aber-
to, após o final dos espetá-

culos, para “Tertúlias disto e 
daquilo” e momentos de con-
fraternização, enquanto a si-
tuação pandémica o permitiu. 

Toda as iniciativas decor-
reram com lotação limitada 
e sujeitas ao uso de máscara, 
etiqueta respiratória, higieniza-
ção das mãos e distanciamen-
to social, cumprindo todas as 
indicações da Direção Geral de 
Saúde. 

Esta iniciativa contou com o 
apoio da Câmara Municipal de 
Serpa. 

n
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Teletrabalho

Espaço 
de cowork

Na sequência da assinatura de um proto-
colo, Serpa vai ter um espaço dedicado ex-
clusivamente ao teletrabalho.  Neste novo 
espaço de cowork, local em que podem 
trabalhar várias pessoas em simultâneo, 
pertencentes a várias empresas diferentes, 
estará disponível acesso à internet, compu-
tadores, impressoras e sistemas de video-
chamadas para reuniões à distância.

Esta valência pretende dinamizar o ter-
ritório, criando condições para a fixação e 
atração de pessoas e empresas. No Alentejo 
serão 31 os municípios a apostar nesta mo-
dalidade de trabalho.

Coletividade 
Serpense 

Aniversário
dos 
Bombeiros

No dia 18 de julho, a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa 
celebrou o seu 42.º aniversário, sem o já 
habitual desfile das viaturas pela cidade, e 
num ano que ficou marcado pela pandemia 
da Covid 19.

Entre transporte de doentes com condi-
cionantes muito próprias e cuidados redo-
brados, apoio à população e à autarquia no 
processo de testagem e de vacinação, foi 
um ano complexo, com muitos desafios. 

Os apoios da autarquia a esta associa-
ção, nestes últimos dois anos, passaram 
pela aquisição de 40 fatos de proteção para 
combate a incêndios urbanos e industriais, 
no total superior a 43 mil euros, e ainda, no 
âmbito de um protocolo existente entre as 
duas entidades, na transferência de cerca 
de 22 mil euros. A curto prazo, será trans-
ferido um montante até 55 mil euros, fruto 
do protocolo, para a aquisição de uma am-
bulância. 

Pela dedicação e empenho, pelo espirito 
de missão e profissionalismo, a autarquia 
endereça a toda a direção, bombeiros e res-
petivas famílias, os mais sinceros agradeci-
mentos e felicitações por mais um ano de 
serviço em prol da população do concelho 
de Serpa.

n

Projeto FORTours II 

Valorização 
da Atalaia da Torre 
A Câmara Municipal de Serpa conti-

nua a desenvolver trabalhos prévios 
na Atalaia da Torre, no âmbito do projeto 
FORTours II – Fortificações de Fronteira: 
Fomento do Turismo Cultural Transfrontei-
riço, do programa operativo Interreg-v-a, 
Espanha/Portugal (Poctep).

Os trabalhos agora realizados incidiram 
no levantamento fotogramétrico do inte-
rior desta torre de vigia medieval, com o 
objetivo de documentar o seu estado de 
conservação e produzir conteúdos para 
aplicações multimédia de divulgação.

Anteriormente foram executados outros 
levantamentos no exterior e interior do 
monumento, em duas fases, para aquisi-
ção de dados destinados à preparação das 
ações de conservação e restauro, que se 
pretendem iniciar no corrente ano.

Este projeto insere-se na estratégia de 
recuperação de património histórico edifi-
cado desenvolvido pela autarquia, no se-
guimento de ações anteriores, como a va-
lorização da Torre do Relógio, ocorrida em 
2018, no âmbito do programa FORTours I. A torre está a ser alvo de trabalhos prévios

História e arqueologia - visitARQ

À descoberta do Museu 

O “visitARQ – À descoberta 
do Museu” voltou a apresentar 
mais um episódio, desta feita 
no passado dia 27 de julho, em 
formato digital (está disponí-
vel em www.youtube.com/user/
SerpaCM). Depois do primeiro 
episódio, dedicado à apresen-
tação geral, o visitARQ propõe 

uma viagem pelo mais antigo 
período da história da huma-
nidade, o Paleolítico, através 
dos artefactos patentes neste 
equipamento.

Recordamos que este novo 
programa da Câmara Mu-
nicipal de Serpa, intitulado 
“visitARQ – À descoberta do 

Museu”, pretende dar a conhe-
cer as coleções e as histórias 
guardadas pelo Museu Munici-
pal de Arqueologia.

A cada dois meses o visi-
tARQ irá mostrar os períodos 
da nossa história, aqui repre-
sentados.

n

Peças referentes ao período do Paleolítico
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A antiga Casa do Povo será dedicada às artes, numa homenagem ao 
artista Francisco Relógio, e que terá como foco principal a divulgação 
dos trabalhos dos artistas locais. O piso 1, onde os espaços serão 
melhorados, estará apto para receber os ensaios dos grupos corais e 
dos Chocaleiros, valorizando o acesso pelo pátio e potenciando o uso 
do espaço exterior, e do equipamento de cafetaria. O piso 2 terá um uso 
dedicado aos jovens e à realização de oficinas.

O Centro Cultural, no 1.º piso do edifício da Junta de Freguesia,  
receberá um núcleo expositivo/interpretativo sobre as tradições 
democráticas, de resistência e liberdade, do povo de Vale de Vargo 
e dos resistentes antifascistas. As obras de renovação para a sua 
instalação irão dotar o espaço de condições de acessibilidade e de 
segurança contra incêndios – reformulando a entrada e criando um 
novo acesso –, mantendo e melhorando as condições para a realização 
de eventos colectivos, com uma copa e novas instalações sanitárias, e 
a melhoria do isolamento da cobertura e dos vãos envidraçados.

Novos espaços culturais nas freguesias de Brinches,  
Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de São Bento e Vila Verde 
de Ficalho, irão a breve prazo contribuir para uma nova 
dinâmica na rede museológica do concelho, resultado 
de uma aposta do Município que viu aprovada uma 
candidatura, intitulada “Património Cultural em Rede”. 
Deu-se prioridade à conservação e reabilitação  

PATRIMONIO
CULTURAL 
EM REDE

1 CASA DAS ARTES (V. V. DE FICALHO)

As instalações da antiga Cooperativa de Produção e Consumo 
Paz e Socialismo, nas quais se fazia o escoamento de produtos da 
cooperativa agrícola, vão ser consideravelmente melhoradas para o 
uso de espaços de ensaio e confraternização dos ranchos corais da 
freguesia, com a criação locais de circulação separados dos de ensaio, 
e com a melhoria do conforto e da acústica, criando ainda um novo 
núcleo interpretativo que incidirá sobre como se organiza um grupo 
coral e a sua pertença a estruturas familiares onde o Cante se transmite 
como um património.

Construído nos anos 40, integrou a UCP “Alvorada na 
Aldeia”. Antes de ser adquirido pela Câmara de Serpa, encontrava-se 
desativado, mas conserva um importante património de maquinaria, 
que remonta à primeira etapa da industrialização, que agora se 
pretende recuperar e musealizar, símbolo do património olivícola 
tradicional. O recinto inclui um grande pátio central com construções 
nos dois topos que se pretende potenciar preparando-as para 
adquirir, além do centro museológico e receção, novas funções 
complementares que cumpram objetivos de dinamização da estratégia 
turística em rede.

2 CASÃO DO CANTE (V. N. DE SÃO BENTO) 4 LAGAR DO AZEITE (V. N. DE SÃO BENTO)

3 CASA DA RESISTÊNCIA (VALE DE VARGO)

cultura
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O edifício da Sociedade 1.º de Junho acolherá a Casa do Rio,  
ao abrigo de candidatura apresentada ao Programa  
de Desenvolvimento Rural 2020, incluindo a reabilitação  
e melhoria da acessibilidade ao piso superior, cozinha 
e instalações sanitárias. Um novo espaço expositivo permitirá 
a criação e disponibilização de ferramentas informativas de 
interpretação da relação histórica entre a população local 
e o rio Guadiana e o seu património natural e histórico, 
bem como a sua biodiversidade, potenciado pelo uso polivalente 
do salão na promoção de produtos locais e gastronómicos.

A antiga Escola Primária e actual sede do Grupo de Teatro, 
será reabilitada mantendo-se como espaço cultural 
polivalente, de uso partilhado pela companhia de teatro  
e outros usos de carácter colectivo, e receberá um núcleo 
interpretativo sobre o património histórico-cultural da 
freguesia, destacando-se o seu papel na Reforma Agrária, no 
quadro da Revolução de Abril de 1974 – a partir de Pias e dos 
seus protagonistas – valorizando o edifício existente.

O Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” adquiriu uma taberna antiga que estava desativada. Ao reabrir o espaço como a sua sede  
e local de ensaios, o grupo resgatou a tradição “das cantorias da taberna”, que era “um cante espontâneo” servido com petiscos e vinho.  
A intervenção pretende melhorar as condições de funcionamento, incluindo cozinha, instalações sanitárias e cobertura, optimizando o seu espaço 
útil e introduzindo uma exposição dedicada ao Cante de taberna, mantendo o seu funcionamento como taberna e integrando a Rota  
do Cante.

de edifícios de “arquitetura corrente” reconhecidos como património  
cultural pela sua representatividade enquanto produtos e produtores  
de identidade e memória,  que se encontram degradados  
ou funcionalmente inadequados, procurando melhorar as suas condições 
de funcionalidade e garantir a sua proteção, promoção e valorização, 
promovendo, em simultâneo, o turismo cultural,  
um dos pilares das políticas públicas para o desenvolvimento da região,  
e o desenvolvimento comunitário.

6

7

5 CASA DO RIO (BRINCHES)

CASA DA MEMÓRIA (PIAS)

TABERNA DOS CAMPONESES (PIAS)

5

7 6

3
1

2 4

cultura
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A 2.ª edição do Festival Território Hos-
pitalário irá decorrer em Serpa, Aracena 
e Aroche ao longo do mês de agosto.

No dia 19 de julho realizou-se a apre-
sentação oficial do projeto, que contou 
com a presença de um técnico da Câ-
mara Municipal de Serpa, na localidade 
espanhola de Aroche. Durante a inicia-
tiva foi apresentada a nova aplicação 
turística intitulada Turismo em La Raya. 
esta nova ferramenta de divulgação do 
património dos municípios integrados 
na Rota do Território Hospitalar, que es-
tará disponível para download gratuito 
no início de agosto.

 O Festival terá início em Aracena, com 
a Muestra de Música Antigua Castillo de 
Aracena, de 4 a 8 de agosto, seguindo-
-se a Noche de las Velas de Aroche, a 14 
de agosto, e terminando no dia 21, em 
Serpa, com a iniciativa Hospitalários em 
Serpa, que incidirá na realização de vi-
sitas teatralizadas baseadas na história 
da presença da Ordem do Hospital em 

Serpa: “Eu sou Afonso Peres de Farinha, 
Grão-Prior da Ordem de São João do 
Hospital de Jerusalém”.

Esta iniciativa da Câmara Municipal 
de Serpa, em parceria com os municí-
pios espanhóis de Aracena e Aroche, 
integra o projeto de turismo cultural 
“A Raia: Festival do Território Hospita-
lário”, no seguimento de nova candi-
datura no âmbito do fomento da coo-
peração transfronteiriça na Euroregião 
Andaluzia - Alentejo - Algarve, aprova-
da pela Junta da Andaluzia. A ação sur-
ge na continuidade do projeto iniciado 
em 2019, sob o título “Território Hospi-
talário: História Medieval da Raia”, que 
em 2020 deu origem à 1.ª edição do 
Festival Território Hospitalário, com o 
intuito de promover culturalmente esta 
região, através da sua história comum 
durante o período medieval, preten-
dendo consolidar a dinâmica de coo-
peração e a afirmação de uma agenda 
cultural comum. 

Serpa acolhe iniciativas

II Festival Hospitalário
Serpa Museu Aberto

A PEÇA DO MÊS 
Dolabra ou pico em ferro

Dolabra é uma ferramenta versátil de época roma-
na, que poderia servir para tarefas muito distintas. 
Possuía uma parte com gume, para ações de corte, 
enquanto que a extremidade oposta, com forma de 
pico, servia para escavar. Assim, poderia ser usada 
como picareta, machado, ou mesmo como arma. Des-
ta forma não surpreende a variedade de atividades 
em que a podemos encontrar, desde a mineração, a 
diversos trabalhos no campo, como o corte de árvo-
res ou a abertura de valas, constituindo mesmo uma 
ferramenta indispensável no equipamento dos legio-
nários romanos e até em ritos religiosos, onde pode-
ria ser utilizada para o abate de animais sacrificados. 
Tratava-se de uma excecional ferramenta que fazia 
parte do trabalho de lenhadores, carpinteiros, minei-
ros, agricultores, construtores navais, construtores 
civis, engenheiros, soldados, entre outros.

O exemplar existente no Museu Municipal de Ar-
queologia de Serpa foi recolhido na Cidade das Ro-
sas, uma importante villa (quinta) ocupada durante 
todo o período romano, e que terá seguramente pas-
sado por diversas mãos, nas muitas tarefas que cabe-
riam realizar nos trabalhos do campo.

Dolabra ou pico em ferro (época romana), proveniente do sítio 
arqueológico Cidade das Rosas (Serpa, Salvador e Santa Maria).
Exposição permanente do Museu Municipal de Arqueologia de 
Serpa.

Apresentação da app e da programação do Festival Território Hospitalário 

Os espetáculos, no âmbito do Festival 
BA, continuam a decorrer no concelho de 
Serpa. No dia 1 de julho, o grupo bejense 
Virgem Suta atuou em Santa Iria; no dia 2, 
Paulo Ribeiro deu um espetáculo em Va-
les Mortos; no dia 7, Celina da Piedade e 
Almofariz subiram ao palco em Vila Nova 
de São Bento.

A 15 de julho foi a vez de Pedro Mes-
tre atuar em Vale de Vargo; no dia 22, em 
Brinches, subiram ao palco Os Vocalistas; 
e a 29, em Vila Nova de São Bento, atuou 
António Caixeiro, acompanhado por Pau-
lo Colaço.

Em agosto, estão previstos mais três 
espetáculos (ver agenda).

Festival BA – Cultura em Rede

Música e animação 
nos meses de verão
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No passado dia 25 de junho realizou-se em 
Serpa, no auditório do Musibéria, uma reunião do 
Conselho Municipal do Movimento Associativo.

Os principais objetivos desta iniciativa foram fri-
sar alguns pontos do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Movimento Associativo, abordar a isen-
ção de IMI para as associações que dispõem de 
sede em nome próprio, dar a conhecer o plano de 
formação de Dirigentes Associativos em parceria 
com a Confederação Portuguesa das Coletivida-
des e referir alguns apoios que estão disponíveis 
ao Movimento Associativo.

Nesta reunião, para além do vice-presidente 
do Município, Carlos Alves, estiveram presentes 
técnicos do Gabinete do Movimento Associativo, 
Desporto e Juventude da autarquia e 35 repre-
sentantes do movimento associativo do conce-
lho, entre associações culturais, desportivas e 
comissões de festas. 

desporto

Movimento Associativo

Reunião de trabalho

Trinta e cinco associações fizeram-se representar

No dia 17 de julho reali-
zou-se a Rota das Aze-

nhas, entre os Moinhos Ve-
lhos, em Brinches, e o Moinho 

da Amendoeira, em Serpa.
Promovida pela Câmara 

Municipal de Serpa, contou 
com a participação de mais 

de uma dezena de participan-
tes, que percorreram dez qui-
lómetros em canoa, pelo rio 
Guadiana.

Descida do rio Guadiana 

Rota das Azenhas

Esta descida proporcionou a visualização de paisagens únicas, com o Rio como cenário
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Estevão Janeiro, natural de 
Vila Nova de São Bento, 

arrecadou, aos 25 anos, uma 
medalha de bronze no Cam-
peonato do Mundo de Despor-
to Adaptado, nos 10 mil metros. 
Neste momento está já a trei-
nar para mais uma competição, 
com o objetivo de melhorar to-
dos os dias.

Estevão Janeiro trabalha na 
União das Freguesias de Vila 
Nova de São Bento e Vale de 
Vargo, e pratica atletismo há 
quatro anos, modalidade que 
o apaixona, particularmente a 
corrida de fundo. 

Participou no Campeonato 
do Mundo de Desporto Adapta-
do, que decorreu em junho, na 
Polónia, tendo obtido o terceiro 
lugar na prova de 10 mil me-
tros.  “Uma experiência única”, 
pela participação por si só, bem 
como “por trazer uma medalha, 
que não estava à espera”, reve-
la Estevão, que justifica: “treino 
muito, mas competi com atletas 
que são muito bons”.

Sobre a ida à Polónia, consi-
dera que “é outro mundo - às 
quatro da manhã é de dia -, co-
meçava logo a treinar, e a com-
petição era mesmo a sério”. Deu 
o seu melhor, e o resultado, está 
à vista. “Foi a melhor vitória da 
minha vida, as pessoas estão 
sempre a dar-me os parabéns, 
ficaram muito contentes, por-
que somos uma terra pequena, 

apoiam quem tem bons resulta-
dos, e isso deixa-me contente e 
fortalece-me mais”.

O atleta prepara-se agora 
para a meia maratona do Cam-
peonato Mundial de Desporto 
Adaptado, que se realizará em 
dezembro, nos Açores. Os trei-
nos já estão a ser exigentes, 
implicam mais tempo de treino 
e uma alimentação muito equi-
librada e rigorosa. 

“Até agora nunca fiz nenhuma 
meia maratona, será a primei-
ra, mas é um dos campos em 
que mais gosto de correr, em 
que me sinto mais confortável… 
Mas não quero pensar alto, por-
que tudo pode acontecer”. As 
rotinas diárias integram treinos 
exigentes, “é um desporto para 
sofredores”, nas suas próprias 
palavras. Inicia os seus dias com 
uma corrida, antes de seguir 
para o trabalho, e a que se se-
guem exercícios próprios. “Uma 
rotina de treino, trabalho, casa”. 

Representa o Beja Atlético 
Clube (BAC), a convite do clube, 
o único desde que se iniciou no 
atletismo. “Depois de praticar 
futebol durante algum tempo, 
nas camadas jovens do Atlético, 
fiquei um tempo parado, então 
comecei a fazer umas corridas, 
daqui a A-do-Pinto, sem reló-
gio… Começaram a dizer-me 
que corria muito e que devia 
treinar mais a sério. Foi o que 
fiz, comecei a treinar. Um amigo 

inscreveu-me numa corrida em 
Beja, e foi sempre a subir, até 
que o BAC me chamou”. A partir 
daí começou a treinar de outra 
forma, com mais conhecimen-
tos, “o que originou resultados 
muito melhores: “Comecei a 
fazer trail, e depois passei para 
a estrada, que é o meu forte, e 
pista, onde já tenho alguns títu-
los e onde gosto mais de correr”, 
revela.

“Estou cá até hoje, tenho bons 
resultados: já fui campeão dis-
trital; ganhei a corrida Cidade de 
Beja Fernando Mamede e a taça 
foi-me entregue pelo próprio, 
uma das minhas inspirações na 
modalidade; tenho vários pó-
dios de segundos e terceiros 
lugares com os melhores atle-
tas do Alentejo”. O treinador, um 
atleta do Sporting, Hélio Gomes, 
já foi campeão nacional e “é um 
ótimo treinador, sempre a aju-
dar-me, todos os dias fala comi-
go, a motivar-me”.

Estevão Janeiro destaca ain-
da a importância do BAC no seu 
percurso, do apoio constante e 
imprescindível, visto que “este 
é um desporto duro, que tem 
custos, e o clube apoia-me em 
termos de material”, frisando 
que “se não fosse o clube, já 
me tinha perdido e não correria. 
Estão sempre comigo, a apoiar-
-me, a puxarem por mim. Não há 
palavras”. 

n

Subida à 2.ª divisão

Andebol 
soma e segue 

A equipa sénior do CCPS - Centro Cultura 
Popular de Serpa garantiu a subida ao Cam-
peonato Nacional da Segunda Divisão em se-
niores masculinos, ao vencer o Torrense, por 
29-26, no passado dia 17 de julho.

A equipa Serpense ficou no 2.º lugar da classi-
ficação da 3.ª divisão – zona 3, com os mesmos 
pontos do Belenenses B, sendo que o CCP Ser-
pa, na 1.ª fase de apuramento da competição 
tinha conseguido o 1.º lugar da classificação.

José Vargas, atleta do CCP Serpa, foi o me-
lhor marcador da competição, nas três zonas, 
com 44 golos.

Atleta do concelho 

Estevão Janeiro, 
um atleta em ascensão 

Depois de arrecadar uma medalha de bronze, o objetivo é treinar para chegar mais longe

desporto

Homenagem

Centro 
de Cultura

No dia 10 de julho realizou-se a XI Gala da 
Associação de Andebol do Algarve, que assi-
nalou os 50 anos desta entidade, no Auditório 
Carlos do Carmo, em Lagoa.

A cerimónia integrou um momento de home-
nagem ao Centro de Cultura Popular de Serpa 
pelo seu trabalho em prol do desporto no con-
celho de Serpa, no qual estiveram presentes o 
vice-presidente do Município de Serpa, Carlos 
Alves, o treinador e presidente do Centro de 
Cultura Popular de Serpa, Carlos Amarelinho, o 
técnico municipal António Baião, e o ex-atleta 
internacional, José Lopes.

Reconhecimento pelo desenvolvimento do desporto
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Estágio de verão

Karaté em 
Vila Nova

No passado dia 10 de julho, realizou-se 
um estágio de verão de karaté, em Vila Nova 
de São Bento, no campo desportivo e pavi-
lhão da localidade, organizado pela Escola 
de KarateDo Shotokan Ryu Kase-Ha - Vila 
Nova de S. Bento. 

O estágio foi direcionado para a formação 
dos alunos e instrutores, bem como para os 
exames de graduação. Estiveram presentes 
alunos de seis escolas de karaté nacionais: 
Vila Nova de São Bento, Baleizão, Sines, Se-
túbal, Pinhal Novo e Alverca, num total de 55 
atletas, sendo que 34 alunos são provenien-
tes do concelho de Serpa, nomeadamente 
Vila Nova de São Bento, Vila Verde de Ficalho 
e Serpa.

Face a situação pandêmica, o número de 
alunos presentes foi reduzido, relativamente 
a edições anteriores, e todas as regras de se-
gurança da Direção Geral de Saúde cumpri-
das rigorosamente.

Forte na natureza

Percursos 
pedestres 

O Município de Serpa conta, desde o final 
de maio, com mais dois percursos pedestres 
homologados, PR4 SRP Rota do Montado de 
Azinho e PR5 SRP Rota do Lago

A homologação, realizada nos dias 22 e 23 
de maio, esteve a cargo de um técnico de 
pedestrianismo da Federação de Campismo 
e Montanhismo de Portugal (FCMP), que foi 
acompanhado pelo técnico de pedestria-
nismo responsável pela implementação no 
terreno e por um técnico da autarquia. As 
homologações em causa têm a duração de 
cinco anos.

A informação relativa aos percursos pode 
ser acedida em https://www.visitserpa.pt/ro-
ta-do-montado-azinho e https://www.visitser-
pa.pt/trilho-rota-do-lago. 

Vamos conhecer o concelho… a pé 

Cinco noites, 
cinco caminhadas

No âmbito do programa 
“Vamos conhecer o conce-
lho… a pé”, durante o mês de 
julho foram realizadas quatro 
caminhadas noturnas, em di-
ferentes locais do concelho.

A primeira, agendada para 
o dia 2 de julho, em Vila Nova 
de São Bento, foi cancelada 
devido ao aumento do núme-
ro de casos positivos de Covid 
19 na localidade. Seguiu-se 
Pias, no dia 9, juntando cerca 

de 40 participantes.
No dia 16 foi a vez de Vila 

Verde de Ficalho, com partida 
da Ermida de Nossa Senhora 
das Pazes, em que participa-
ram 40 caminhantes, que per-
correram cerca de oito quiló-
metros e meio.

No dia 23 realizou-se uma 
caminhada na Serra de Serpa, 
entre Vales Mortos e a Vendi-
nha, contando com a presen-
ça de 55 participantes.

A última caminhada notur-
na teve lugar em Serpa, com 
o título a Rota das Capelas, 
realizada já depois do fecho 
desta edição e da qual dare-
mos conta no nosso próximo 
boletim.

Estas iniciativas pretendem 
promover as potencialidades 
do concelho para atividades 
de lazer, ao mesmo tempo 
que potenciam o desporto de 
natureza.

Desfrutar das noites de verão em plena natureza

João Torrão, cavaleiro natural de Serpa, fez 
parte da equipa equestre portuguesa de Ensino 
(Dressage) que se apurou, durante o Campeo-
nato da Europa de 2019, em Roterdão, para os 
jogos Olímpicos de Tóquio. João Torrão, da Cou-
delaria Monte Velho, competiu com o seu puro 
sangue lusitano Equador.

Agendados para 2020, a pandemia obrigou 
ao seu adiamento para 2021, sendo que a equi-
pa portuguesa obteve o 8.º lugar nestes Jogos 
Olímpicos. 

No dia 12 de julho, ao “Serpa Informação”, o 
jovem cavaleiro revelou que, relativamente ao 
futuro espera “continuar a trabalhar, ter mais 
cavalos e conseguir representar mais vezes o 
país”, em “palcos nacionais, europeus e no cam-
peonato do mundo”. 

Cavaleiro serpense

João Torrão 
nos Jogos Olímpicos

Cavaleiro representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio 

Jovens karatecas reuniram-se em estágio

©
 J

o
ão

 T
o

rr
ão



14 | Serpa Informação | agosto 2021

obras

Os depósitos de água do 
Pavilhão Carlos Pinhão, 

em Serpa, foram substituídos 
recentemente, na sequência de 
uma avaliação feita aos equipa-
mentos municipais, por parte de 
técnicos da autarquia, com o in-
tuito de remover equipamentos 
susceptíveis de conter amianto. 

A avaliação foi realizada atra-
vés da observação visual e do 
ano de construção deste equi-

pamento, sem recurso a recolha 
de amostra, visto os depósitos 
se encontrarem em bom estado 
de conservação, e esta recolha 
poder comprometer a sua inte-
gridade. 

A remoção, que cumpriu to-
dos os procedimentos de segu-
rança legalmente estipulados, 
esteve a cargo de trabalhadores 
da autarquia com formação em 
remoção de amianto, tendo sido 

acompanhada pelo encarrega-
do geral e pela Técnica Supe-
rior de Segurança e Saúde no 
Trabalho. Os depósitos foram 
enclapsurados e serão enviados 
para o SISAV – Sistema Integra-
do de tratamento e eliminação 
de resíduos. 

Os depósitos serão breve-
mente substituídos por um úni-
co depósito, de 4 mil litros. 

n

Pavilhão Carlos Pinhão

Retirada dos 
reservatórios de água

Este novo equipamento permite tratar sobrantes e usa-los como fertilizante

Pragas urbanas

Ação 
preventiva

Nos dias 7 e 8 de julho realizou-se mais uma 
ação no âmbito do controlo preventivo de pra-
gas no concelho de Serpa. A operação foi le-
vada a cabo por uma empresa especializada. 

De referir ainda que, antes da abertura das 
Piscinas Municipais, em Serpa e Pias, foram 
realizadas desinfestações nos relvados e es-
paços verdes.

O serviço de ambiente do 
Município de Serpa conta com 
um novo equipamento. Trata-se 
de um triturador, adquirido no 
âmbito de uma candidatura ao 
Poseur (valorização de biorresí-
duos e compostagem domésti-
ca e comunitária), no valor de 27 
895 euros.

Este equipamento permite 
reduzir a pequenos fragmen-
tos, ramagens e outra matéria 
vegetal, provenientes de jardins 
e espaços verdes do concelho, 
e usá-los como fertilizante. 

n

Biorresíduos

Município adquire 
triturador

Novo depósito com capacidade para 4 000 litros

Desinfeção preventiva realizou-se em todo o concelho

Depósitos já encapsulados e preparados para transporte 

A Câmara Municipal apoiou estes rastreios

Rastreios no concelho

Cancro 
da Mama 

Até 27 de agosto, o Núcleo Regional do Sul da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro está a realizar 
no concelho de Serpa o rastreio do cancro da 
mama. Esta iniciativa conta com o apoio da Câ-
mara Municipal de Serpa e das Juntas e Uniões 
de Freguesia do concelho.

Os rastreios cumprirão todas as normas emi-
tidas pela Direção Geral de Saúde, no âmbito 
da pandemia de Covid 19. Para mais informação 
contacte 245 009 299 ou 915 999 890. 
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> Rua das Amendoeiras, requalificação

> Rua do Progresso, execução de lancis 
(passeio da encosta dos Silos)

> Rua Vice-Almirante Ladislau Parreira, 
alteração de localização do coletor de 
esgoto

> Rua da Barbacã, execução de ramal

> Pavilhão Municipal Carlos Pinhão, 
requalificação da rede de águas

Vale do Poço
> Passadiços do Pulo do Lobo, construção

> Arranjo de caminhos

Vales Mortos
> Escola Primária, construção de parque 

infantil e minicampo de jogos

______________________________________________

Adjudicações, ajustes diretos e 
outras obras disponíveis para 
consulta na base de contratos 
públicos online em 
http://www.base.gov.pt
______________________________________________

Análises à 
qualidade da água
As análises à qualidade da água podem 
ser consultadas no sítio do município 
em www.cm-serpa.pt.

Informação útil
Reuniões públicas  
No mês de agosto realiza-se uma reunião 
pública da Câmara Municipal, no dia 18, 
em Serpa, na Sala de Sessões do Muni-
cípio, pelas 17.30 horas. A ordem de tra-
balhos estará disponível para consulta no 
sítio do município, em www.cm-serpa.pt 
com 48 horas de antecedência. 

obras no concelho

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 06 | Farmácia CENTRAL
07 a 13 | Farmácia SERPA JARDIM
14 a 20 | Farmácia CENTRAL
21 a 27 | Farmácia SERPA JARDIM
28 a 31 | Farmácia CENTRAL

Brinches

> Largo 5 de Outubro, requalificação

 Pias
> Rua João Tiago Coelho, intervenção

> Parque de Merendas (apoio à Junta de 
Freguesia), construção

Vila Nova de São Bento

> Pré-Escolar, reparação de telhado e 
pintura do edifício

> Escola Básica n.º 1, retirada de amianto

> Rua Francisco Jesus Carrasco, reparação 
de caneiro 

> EM 521, limpeza de bermas entre Vila 
Nova de São Bento e Vale de Vargo

> EM 525, limpeza de bermas entre São 
Marcos e Corte Pinto 

Vale de Vargo
> EM 517, limpeza de bermas entre Vale 

de Vargo e Belmeque

> CM 1052, limpeza de bermas 

Vila Verde de Ficalho
> Arranjo de diversos caminhos 

> Ruas do Outeiro e Bica, requalificação

> Edifício do Pré-escolar, manutenção

Concelho
>  Manutenção de espaços verdes

>  Reparações na rede águas

>  Manutenção de edifícios e 
equipamentos municipais
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INICIATIVAS CULTURAIS E RECREATIVAS

Noites de Rua Cheia . CONCELHO
De 1 a 15  . 21.30 horas
Entrada gratuita mediante reservas para o 284 540 124
Organização: Câmara Municipal de Serpa 
Apoio: Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho

BIBLIOTECA MUNICIPAL ABADE CORREIA DA SERRA . SERPA 
Org.: Câmara Municipal de Serpa . ENTRADA LIVRE

> Destrava Livros 2021 . Programa de dinamização do livro e da leitura para as 

oficinas de verão 

Dias 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26, das 15.00 h às 16.00 h
   Público: Crianças participantes nas Oficinas de Verão Municipais

> Contarelos on-line . Mediação de leitura . Crianças a partir dos 3 anos

 Dias 5, 12, 19, e 26  .  12.00 horas 

> Mãos na Massa on-line . Oficina de expressão plástica

- Episódio 9 - Quarto escuro . disponível a partir de dia 6
Querem brincar ao quarto escuro? Temos tantos objetos à nossa volta, 
escolhe meia dúzia e num quarto escuro com uma lanterna, pode ser 
a do teu telemóvel procura projetar as suas sombras. Vais ver que é 
divertido e se experimentares desenhar vais ter muitas surpresas.
Faz a tua experiência e se puderes fotografa com o teu telemóvel 
o trabalho final e envia para o endereço sici@cm-serpa.pt que nós 
publicamos. 
Atividade disponível on-line no facebook, site e instagram.
Faz a tua experiência e se puderes fotografa o trabalho final e envia para o 
endereço sici@cm-serpa.pt que nós publicamos.

  

Festival BA - Programação Cultural em Rede no Baixo Alentejo . 
CONCELHO
> Dia 5 . 21.30 h :: Jorge Serafim :: Vale de Vargo (Largo da Igreja)
> Dia 19 . 21.30 h :: Grávida, teatro pelo Lêndias d’Encantar :: Pias (espaço 

da Comissão de Festas)
> Dia 26 . 21.30 h :: Passadeira Vermelha, teatro pela BAAL17 :: Vila Verde 

de Ficalho (Largo Conde de Ficalho)
Inscrições gratuitas mas sujeitas a marcação para o telefone 284 540 124.

Organização: Câmara Municipal de Serpa / CIMBAL no âmbito da candidatura 
Programação Cultural em Rede no Baixo Alentejo

II Festival Território Hospitalário . SERPA
Dia 21  . Castelo de Serpa
Visitas teatralizadas . 18.30 h-19.15 h / 21.00 h-21.45 h / 22.00 h-22.45 h
“Eu sou Afonso Peres de Farinha, Grão-Prior da Ordem de São João do 
Hospital de Jerusalém” 
Atividade gratuita mas sujeita a inscrição até ao dia 20 (17.00 h), para Divisão de 
Cultura, através de culturapatrimonio@cm-serpa.pt ou pelo telefone 284 540 124.

Organização: Câmara Municipal de Serpa e Ayuntamientos de Aracena e Aroche 

DESPORTO

Domingos desportivos Stand Up Paddle . PIAS
Dia 15 . Barragem do Enxoé - Pias . Período da Manhã
Inscrições até ao dia 12
Inscrições no Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, através 
dos telefones 284 540 129 e 964 523 143, ou por e-mail desporto@cm-serpa.pt

Organização: Câmara Municipal de Serpa

agenda cultural e desportiva

Dados de  16 de junho a 15 de julho

Temperatura máxima: 40,7°C registada a 10 de julho 
Temperatura mínima: 11,3°C registada a 28 de junho
Noite mais quente: temperatura mínima de 23,4°C              
                                   registada a 11 de julho
Precipitação Total acumulada - 0l/m2

De 1 a 15 de agosto realizam-se as já habituais Noites de Rua 
Cheia, um pouco por todo o concelho de Serpa. A programação, 
desta que é já a 21.ª edição, será composta integralmente por es-
petáculos musicais, do cante alentejano ao fado, passando pela 
música tradicional e pelos ritmos espanhóis. 

Com esta iniciativa a autarquia pretende proporcionar uma ofer-
ta cultural dirigida a toda a população, em várias localidades do 
concelho, de forma segura, sempre de acordo com as normas da 
Direção Geral de Saúde. 

Todos os espetáculos iniciam às 21.30 horas, e são de entrada 
livre, sujeita à lotação dos espaços. As reservas podem ser efetua-
das através do telefone 284 540 124, nos dias úteis das 09.00 h às 
12.30 horas e das 14.00 h às 17.30 horas.

Organizadas pela Câmara Municipal de Serpa, contam com o 
apoio das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho.

PROGRAMAÇÃO

Dia 1  Os Alentejanos  A-DO-PINTO (Junto ao Salão Polivalente)

Dia 2  Luís Simenta  VALE DO POÇO (Junto à Sociedade Recreativa)

Dia 3  Trigo Roxo  VALE DE VARGO (Largo da Igreja)

Dia 4  Cruzeiro  BRINCHES (Praça da República)

Dia 5  Rastolhice  VILA VERDE DE FICALHO (Largo Condes de Ficalho)

Dia 6  Vozes do Sul  HORTINHA (Junto à Escola Primária)

Dia 7  Coletivo Ciranda  SERPA (Praça da República) 

Dia 8  Alem Carrom  MINA DA ORADA (Junto à Escola Primária)

Dia 10  Koincidências  SANTA IRIA (Junto ao Centro Cultural)

Dia 11  Rodrigo Aleixo e Modas  PIAS (Espaço da Comissão de Festas)

Dia 12  Fernanda Oliveira   VILA NOVA DE SÃO BENTO (Largo da Junta 
de Freguesia)

Dia 13  De Pantanas   CRUZ DA CIGANA (Centro Rural)

Dia 14  Duo F & L  NETA (Junto à antiga Escola Primária)

Dia 15  Trio Kateja  VALES MORTOS (Junto ao Centro Cultural)

Dados da Estação 
MeteoAlentejo de Serpa 


